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Bouwverordening is aangepast

Vergunningen

Als bedrijven of inwoners willen (ver)bouwen, moeten zij een omgevingsvergunning aanvragen. Een onderdeel van de beoordeling
van de omgevingsvergunning is de bouwverordening. Vorig jaar zijn
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening van
rechtswege komen te vervallen en opgenomen in de bestemmingsplannen. De bouwverordening is daarom aangepast. Daarnaast zijn
een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, zoals het vervallen van
een aantal begrippen. De bouwverordening is op 1 juli 2019 in werking getreden. U kunt het inzien op onze website. Daarvoor gaat
u naar www.hardinxveld-giessendam.nl/bestuur/regelgeving-enbekendmakingen/verordeningen en klikt u op ‘Bouwverordening’.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Het college maakt bekend dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Meer informatie
U kunt geen bezwaar maken tegen deze beslissing. Heeft u toch
vragen over dit onderwerp? Kijk dan op onze website voor meer
informatie of neem contact op met het team Omgevingszaken. Zij
staan voor u klaar op het telefoonnummer 14 0184.

Meld uw evenementen voor volgend
jaar aan
Organiseert u een evenement in het jaar 2020? Wilt u die dan aan
ons melden voor 1 september 2019?
Dit kan via het aanmeldformulier ‘Vooraankondiging evenementen’
op de website onder Nieuws. Alle evenementen worden op de
evenementenkalender geplaatst.
De kalender is bedoeld om iedereen, zowel organisatoren, hulpverleningsdiensten als omwonenden, in een vroeg stadium te informeren wat voor soort evenementen gepland worden. De kalender
is een belangrijk middel om evenementen qua tijd als locatie te
spreiden. De politie en andere hulpverleningsdiensten ontvangen in november de kalender, zodat zij van deze activiteiten op
de hoogte zijn. Een middelgroot of groot evenement dat niet op
de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in
aanmerking voor een vergunning, tenzij de burgemeester anders
beslist.
De politie stelt in ieder geval de voorwaarde dat, indien politie-inzet
nodig is, dit uiterlijk 12 weken voor het evenement aan de politie
gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren
en het eventuele gevolg dat de aanvraag om een evenementenvergunning geweigerd dient te worden. Bij vragen of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid.

Donderdag gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Komende donderdag 25 juli heeft het gemeentehuis gewijzigde
openingstijden. Die dag kunt u langskomen van 9:00-14.00 uur en
van 19:00-20.00 uur.

Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

15 juli 2019

Nabij Peulenplein 1

Realiseren van een voetbalkooi

19 juli 2019

Project Hollands Huis Blauwe Het kappen van een boom
Zoom

De aanvragen kunt u na afspraak inzien op het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Tegen de ingediende aanvragen is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
Datum verzonden

Adres

Omschrijving

16 juli 2019

Oranjestraat 48

Het verbouwen en vergroten van de woning

17 juli 2019

Hobbemastraat 2

Het kappen van een boom

18 juli 2019

Prins Hendrikstraat 1

Het vervangen en uitbreiden van de berging

Als u het met een bovenstaand besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de verzending van het
bovenstaand besluit aan aanvrager een schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Uw bezwaarschrift
moet ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het besluit treedt direct
in werking, tenzij bij wettelijk voorschrift ander is bepaald. Bent u van mening dat, zolang nog niet op
het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus
50951,3007 BM Rotterdam.

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 18 juni 2019 heeft Omgevingsdient Zuid-Holland Zuid gegevens ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van een aannemingsbedrijf gelegen aan
de Wiedhaak 20 te Hardinxveld-Giessendam. Het bedrijf is actief op het gebied van de grond-, weg- en
waterbouw; bodemsanering, bouw van kunstwerken, bouw van overige civiel technische werken en rioolwerkzaamheden op projectlocaties.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-357036.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.

Agenda

Spreekuur

Er zijn geen openbare
vergaderingen vanwege
het zomerreces.

Burgemeester
U kunt een afspraak maken met de burgemeester via de mede-werksters
van het bestuurssecretariaat, t. 14 0184. U kunt via dit telefoonnummer ook
een afspraak maken met één van de wethouders.

Contact

Bezoekadres/postadres

Openingstijden Klant Contact Centrum

Openingstijden politiebureau

tel. 14 0184
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
http://twitter.com/gemhg
www.facebook.com/gemhg
whatsapp: 06-34 65 62 85

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.00 uur: Vrije inloop
Maandag t/m donderdag
13.00 tot 16.00 uur: Op afspraak
Donderdag
16.00 tot 20.00 uur*: Vrije inloop
*Geen: Aangifte geboorte/overlijden, Erkenning,
Naturalisatie, Ondertrouw, Vestiging buitenland,
Vluchtelingen of Vreemdelingenpaspoort

Maandag (alleen oneven weken)
13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag en woensdag
13.00 tot 16.00 uur
Donderdag
13.00 tot 21.30 uur.
Voor aangifte of een gesprek moet u een
afspraak maken via 0900-8844
Bedankt voor de medewerking

Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

